
ОХОРОННИЙ      ХОЛДІНГ

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО БЕЗПЕКИ

    Наша компанія створена для 
забезпечення однієї з базових потреб 
людини - почуття безпеки. Ми об'єднуємо 
накопичений досвід, професіоналізм і 
новітні технології, щоб надати нашим 
клієнтам відчуття спокою і впевненості, 
підвищити якість життя та запобігти 
небезпеці.

МИ ЗАВЖДИ ПРАГНЕМО ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ЗАМОВНИКІВ НА ОХОРОНУ

ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ- ДВА РОКИ ПОСПІЛЬ 
ЛІДЕР ГАЛУЗІ ПРИВАТНОЇ ОХОРОНИ У 
НАЦІОНАЛЬНОМУ БІЗНЕС РЕЙТИНГУ

В С І  В И Д И  О Х О Р О Н Н И Х  П О С Л У Г

МІСІЯ КОМПАНІЇ:
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“ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ” створений у березні 2012 року. 
На сьогодні, ми є однією з найбільш динамічних  
охоронних компаній України, що постійно 
розвивається. За критеріями обсягу надання послуг, ми 
сьогодні охоплюємо близько 15% ринку України.     
Підприємство має дуже розвинену власну матеріальну 
базу, а також повний пакет дозвільних документів щодо 
надання різних охоронних послуг.
Найбільше надбання компанії - це працівники. 
Більшість працюючих мають тривалий стаж роботи в 
охоронних, правоохоронних та воєнізованих 
структурах.
Ми, як одні з лідерів у галузі безпеки, усвідомлюючи 
міру своєї відповідальності перед замовниками, 
додаємо всіх своїх зусиль, знань та досвіду, щоб 
результати нашої діяльності стали зразком якості 
виконання  зобов’язань. Розширюючи географію та 
спектр діяльності, ми вдосконалюємо умови співпраці.
“ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ” накопичує необхідний досвід, 
що дозволяє отримувати високоякісні послуги не тільки 
нашим постійним клієнтам, але й неухильно зростаючій 
кількості нових.
Ми вдячні вам за те, що наша компанія зростає і 
розвивається. Завдяки Вам нас рекомендують 
партнерам і друзям, забезпечуючи те найцінніше, що 
може бути в будь-яких відносинах - Вашу довіру. 
Найвища оцінка для нас - Ваше бажання бути нашими 
постійними клієнтами, партнерами та друзями.

Генеральний директор 
ТОВ “ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ”
Москаленко О.В



МІСІЯ КОМПАНІЇ: 
Наша компанія створена для забезпечення однієї з базових потреб людини - почуття безпеки. 
Ми об'єднуємо накопичений досвід, професіоналізм і новітні технології, щоб надати нашим 
клієнтам відчуття спокою і впевненості, підвищити якість життя та запобігти небезпеці.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. Ми приділяємо велику увагу  професійній підготовці наших 
співробітників. У нас працюють висококваліфіковані фахівці, які мають великий досвід 
роботи. Навчання співробітників ми проводимо у власному навчальному центрі.
ОПЕРАТИВНІСТЬ. Нашим підприємством напрацьована ефективна практика прийому 
під охорону,  в максимально короткі терміни,  від великих промислових підприємств до 
малих об’єктів, без порушення виробничого процесу.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Згідно  з договорами охорони, несемо повну матеріальну 
відповідальність щодо майна, яке охороняється. За укладеними договорами 
добровільного страхування відповідальності, передбачено відшкодування збитків до 10 
млн. грн. на користь власників об'єктів охорони, завданих внаслідок неналежного 
надання охоронних послуг.
ЗАКОННІСТЬ. Всі види охоронних послуг надаються  з неухильним дотриманням норм 
чинного законодавства України, на підставі виданих ліцензій та дозволів.

Компанія створена командою професіоналів у галузі 
безпеки. Наші співробітники є одними із самих 

компетентних та досвідчених спеціалістів у галузі охорони.
ПОНАД 
УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ

ЦЕ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ!

2500 

Використання 
новітніх технологій 
у сфері охорони

Гнучка цінова 
політика при 
високій 
якості послуг

Мінімізація 
витрат 
замовників 
на охорону

Найкоротші 
терміни взяття 
об’єкта під 
охорону

МИ ЗАВЖДИ ПРАГНЕМО ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ЗАМОВНИКІВ НА ОХОРОНУ

ЧОМУ ВАРТО ЗАМОВИТИ ПОСЛУГИ САМЕ У НАС?

Наші фахівці якісно, і в 
максимально стислі 
терміни, виконають 

роботи з проектування, 
монтажу та 

обслуговування систем 
будь-якої складності 

НАШІ ПОСЛУГИ:
Охорона житла
Охорона бізнесу
Фізична охорона
Технічна охорона
Технічний захист інформації
Супутниковий моніторинг
Системи протипожежного захисту
Будівельно-монтажні та ремонтні 
роботи
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Охорона житла — завдання, для виконання якого потрібні досвідчені фахівці. Підприємство 
“ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ”  та партнери з безпеки виконають всі необхідні роботи з монтажу 
обладнання швидко та якісно. Установка сигналізації — це рішення, яке гарантує ваш спокій. 

ОХОРОНА ЖИТЛА

ОХОРОНА КВАРТИР ОХОРОНА КОТЕДЖІВ ОХОРОНА ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ

При вашому зверненні ми зможемо підібрати необхідне охоронне обладнання надійних 
виробників саме для Вашого житла, кваліфіковано провести його монтаж і підключити на 
власний пульт централізованого спостереження. Всі роботи будуть проведені в короткий 
термін і за оптимальною ціною (вартість виключно обґрунтована). Наші фахівці володіють 
необхідною кваліфікацією і мають великий досвід в цій області. Навіть, якщо сигналізація для 
квартири вже змонтована, можемо підключити її до нашого пульту охорони.

ЗАЯВКА
ПІДТРИМКАРЕАГУВАННЯДОГОВІР

ОБСТЕЖЕННЯ ОБ`ЄКТУ

МОНТАЖ

МОНІТОРИНГ

РОБОТА З НАМИ - ЦЕ ПРОСТО:

ОХОРОНА БІЗНЕСУ

Наша компанія має значний досвід в організації охорони великих підприємств. Завдяки 
високому рівню підготовки, фахівці у стислий термін проведуть обстеження об’єкта і 
запропонують оптимальну схему захисту, вміло поєднуючи переваги фізичної та технічної 
охорони підприємства будь-якої складності. Усі співробітники успішно пройшли необхідне 
навчання і мають відповідні сертифікати та дозволи. Використання високотехнологічного 
обладнання для охорони приміщень провідних вітчизняних і світових виробників дозволяє 
досягти бажаного рівня безпеки. Ми пропонуємо доступні і якісні послуги у всіх містах 
України. 

Замовити монтаж системи можна на сайті та отримати консультацію, зв'язавшись з нами 
за телефоном, або відвідати наш офіс. Професіонали клієнтської підтримки дадуть 
відповідь на всі питання і нададуть кваліфіковану консультацію. 
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Кожна організація намагається забезпечити максимальне збереження матеріальних 
цінностей. Проте, далеко не всі підприємства здатні своїми силами створити належну 
фізичну охорону об'єктів. Тепер у Вас немає необхідності здійснювати самостійний підбір 
персоналу, оскільки компанія “ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ” надає послуги з фізичної охорони.  Нас 
відрізняє багаторічний досвід роботи, високий рівень кваліфікації працівників, які регулярно 
проходять необхідну підготовку, та індивідуальний підхід для вирішення завдань будь-якої  
складності. Стислі терміни взяття під охорону, оптимальна схема контролю, вигідна ціна.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ:
Високий рівень підготовки фахівців, наявність спеціального обладнання та травматичних 
засобів, використання у роботі службових собак дозволяє забезпечити високий рівень 
захисту. Завдяки фізичному спостереженню за об’єктом, з’являється можливість  запобігти 
багатьом правопорушенням і створити безпечні умови праці для персоналу та перебування 
відвідувачів. Вартість надання послуг — ще одна з конкурентних переваг компанії. 

Компанія здійснює охорону вантажів, що перевозяться залізничним, морським та 
автомобільним транспортом.  Ви можете бути впевнені у високій надійності та прийнятній 
ціні щодо надання послуг. Перед тим, як оформити договір, щодо охорони вантажів, врахуйте 
перелік послуг, які передбачені умовами цього договору. 

ОХОРОНА І СУПРОВІД ВАНТАЖІВ

НАШІ ПОСЛУГИ:

ФІЗИЧНА ОХОРОНА

“ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ” — одна з небагатьох компаній України,  яка несе фінансову 
відповідальність перед клієнтами. Ризики замовників  застраховані на суму  до 10 млн. грн., 
що є додатковою гарантією сумлінного виконання завдань. 

Охорона стаціонарних об’єктів:
-Патрулювання територій
-Організація та контроль пропускного та 
   внутрішньооб’єктового режиму
-Використання службових собак для  
  охорони об’єктів

-Виявлення, попередження та усунення 
протиправних дій, крадіжок, розкрадань, 
нанесення матеріальних збитків
Організація особистої безпеки клієнтів
Цілодобове оперативне реагування 
Супровід осіб з матеріальними 
цінностями
Охорона і супровід вантажів
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ПЛАНУЄТЕ ПРОВЕДЕННЯ МАСШТАБНОЇ ПОДІЇ І ЧЕКАЄТЕ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ГОСТЕЙ? 
Ми зможемо Вам допомогти. “ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ” врахує всі нюанси організації охорони 
вашого заходу: від вивчення об'єкта охорони і обговорення з клієнтом всіх  вимог до 
оптимальної розстановки наявних у нас сил і засобів. Охорона масових заходів буде 
виконана  на найвищому рівні, а цінова пропозиція приємно вас здивує. 
У нашій компанії охорону здійснюють тільки висококваліфіковані фахівці, що пройшли 
відповідні навчання та мають необхідні документи державного зразку. Всі вони екіпіровані 
спецзасобами активної оборони, травматичною зброєю, засобами зв'язку, здатні приймати 
нестандартні рішення, діяти коректно і, разом з тим, рішуче.

МИ ОХОРОНЯЄМО: 
благодійні акції, бізнес-зустрічі, професійні конференції, банкети, світські прийоми, спортивні 
змагання, міжнародні зустрічі, ярмарки, виставки, презентації нової продукції.

Будь-які дані є конфіденційними та не розголошуються стороннім особам. Співробітники, що 
здійснюють супровід та охорону вантажів, надають таку інформацію лише уповноваженим 
особам після перевірки документів. 

Отримання вантажу від замовника 
Контролювання ваги товарних цінностей
Ретельне обстеження стану транспортних 
засобів, в яких буде перевозитись вантаж
Контроль печаток і пломб 
Здавання вантажу отримувачу

ЩО ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ 
ПОСЛУГ?

Ми забезпечуємо максимальний рівень безпеки, адже співробітники компанії володіють 
необхідними навичками та оснащені спеціальними засобами оборони. Використання 
технічних новинок є додатковим фактором, спрямованим на надійний захист вантажу

ОХОРОНА МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Охорона масових заходів гарантує повну безпеку всім присутнім. Ви можете бути 
впевнені, що запланований захід пройде без ексцесів і акцентувати свою увагу 

тільки на тонкощах його проведення. 
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Зовсім нещодавно професія особистого охоронця викликала чимале здивування, то 
сьогодні потреба у послугах такого роду постійно зростає. Близько десяти років тому 
захисту потребували переважно знаменитості. Зараз особиста охорона — необхідність для 
багатьох бізнесменів, депутатів, суддів, членів їх сімей та просто пересічних громадян, які з 
певних причин мають потребу в захисті. Фахівці підприємства «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» здатні 
задовольнити вимоги найвибагливішого клієнта. Команда професіоналів забезпечить 
найвищий рівень безпеки всюди, усунувши потенційну небезпеку. 

Ключовим завданням першокласного особистого охоронця є усунення потенційної загрози 
життю та здоров'ю клієнта ще до появи перших проявів небезпеки. Співробітники компанії 
«ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» чудово це розуміють і не стануть зайвий раз ризикувати, наражаючи 
клієнта на небезпеку.

Супровід клієнта 24 години на добу, 7 днів на тиждень
Створення безпечних маршрутів для його пересування
Контроль за персоналом та відвідувачами замовника 
Обмеження доступу сторонніх осіб до клієнта
Перевірка безпеки місць, які відвідує замовник
Виявлення і миттєве блокування загроз

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ КЛІЄНТІВ

ЧІТКЕ РОЗУМІННЯ ФУНКЦІЙ — ЗАПОРУКА МАКСИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБ

В ОБОВ'ЯЗКИ ОСОБИСТОГО 
ОХОРОНЦЯ ВХОДИТЬ:

Поряд із співробітниками особистої охорони можна вільно пересуватися чи відпочивати у 
певному місці, не хвилюючись за раптовий напад.

«ОХОРОННИМ ХОЛДІНГОМ» створена і функціонує система власних розплідників службового 
собаківництва. Серед пород, які виводять у розплідниках – німецька, середньоазіатська та 
кавказька вівчарки, різеншнауцер, ротвейлер. Элітні породи собак нашого розплідника 
щорічно займають призові місця на міжнародних турнірах.

КІНОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Введення одного кінологічного поста дозволяє скоротити витрати на утримання 
охорони орієнтовно в 11 разів (з 220 000 до 20 000 грн./рік ).
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Компанія «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» використовує для облаштування пульта охорони тільки 
сучасне обладнання провідних вітчизняних та закордонних виробників. Саме тому, наші 
клієнти можуть не сумніватися у досконалості роботи обладнання — воно оперативно 
попередить співробітників «ОХОРОННОГО ХОЛДІНГУ» про непрошених гостей, за допомогою 
засобів ПЦС, і дасть змогу запобігти правопорушенню.  

Підприємство проводить ретельний відбір співробітників. Усі вони:
мають відповідну кваліфікацію;
проходять регулярні навчання;
перебувають у відмінній фізичній формі.

Високий рівень освіти технічних працівників, разом із наявністю сучасного обладнання, 
забезпечує надійний захист. Майже 60 груп швидкого реагування, до складу яких входять 
професійні співробітники, розташовані по всій території України. Налагоджені механізми 
роботи дозволяють “ОХОРОННОМУ ХОЛДІНГУ” встановлювати прийнятні ціни стосовно 
надання послуг пультової охорони.  

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ — ПИТАННЯ №1

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА (ПУЛЬТОВА) ОХОРОНА

ЯК ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ОХОРОНА ВАШОГО ОБ'ЄКТУ?

ОТРИМУЄМО СИГНАЛ ТРИВОГИ

МИТТЄВО СПРЯМОВУЄМО НАРЯД

ПРИЇЖДЖАЄМО В НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ

Оператори станції моніторингу цілодобово стежать за об'єктом. Канали 
зв'язку дублюються, тому сигнал надійде навіть при навмисному його 
блокуванні зловмисниками. Обладнання регулярно проводить 
самодіагностику і працює навіть при відсутності подачі електроенергії.

Оператор миттєво спрямовує групу швидкого реагування і
одночасно сповіщає Вас про виклик

Середній час прибуття екіпажу становить 5-7 хвилин

Встановлення охоронної сигналізації — простий і надійний спосіб 
захистити ваше  майно від зловмисників. 
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СХЕМАТИЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ОХОРОННИХ ПРИЛАДІВ, А ТАКОЖ КОНКРЕТНІ ТОЧКИ, ДЕ 
САМЕ, ВОНИ БУДУТЬ РОЗТАШОВУВАТИСЯ 

1. ОХОРОННИЙ ПРИЛАД
Пристрій для передачі тривожних і сервісних сигналів на центральну станцію моніторингу.
2. ДАТЧИК РУХУ
Реагує на теплове випромінювання людини, яка рухається і відправляє сигнал тривоги на 
Центральну станцію моніторингу. Не реагує на домашніх тварин. 
3. ДАТЧИК ВІДКРИТТЯ ( ГИРКОН)
У разі відкриття дверей, відправляє сигнал тривоги на контрольну панель охоронного 
приладу.
4. КЛАВІАТУРА
Компактний пристрій для постановки і зняття об'єкта з охорони шляхом введення 
персонального коду.
5. БЕЗПРОВІДНА ТРИВОЖНА КНОПКА
Призначена для миттєвого включення тривоги.
6. ДАТЧИК РОЗБИТТЯ СКЛА
У разі відкриття дверей/вікна, відправляє тривожний сигнал на контрольну панель.
7. СИРЕНИ І ОПОВІСНИКИ
Призначені для подачі звукового сигналу в системах пожежної, охоронної та 
охоронно-пожежної сигналізації. Встановлюються всередині приміщень опалювального і не 
опалювального типу. 

1

2

4

3

5

6 7

ОСНОВНІ БАЗОВІ ПРИЛАДИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ І ЗАХИСТУ ЖИТЛА

ОХОРОННИЙ ПРИЛАДСИРЕНИ І ОПОВІСНИКИ

ДАТЧИК РОЗБИТТЯ СКЛА ДАТЧИК РУХУ

БЕЗПРОВІДНА ТРИВОЖНА 
КНОПКА

ДАТЧИК ВІДКРИТТЯ

КЛАВІАТУРА
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Зростання злочинності, яка загрожує 
розвитку бізнесу, а також все більший 
вияв турботи про власне майно, 
зумовили необхідність його постійного 
та гарантованого захисту. Система 
контролю доступу є обов'язковою 
частиною інтегрованого обладнання 
безпеки. Вона спрямована на:
- охорону від небажаних вторгнень
- відстеження переміщень осіб 
- контроль ситуацій на об'єкті

Крім своєї основної функції — дозволяти або забороняти доступ до приміщення, що 
охороняється — СКУД дає інші можливості. 
СЕРЕД НИХ МОЖНА ВИДІЛИТИ НАСТУПНІ: 

Система контролю доступу встановлюється з урахуванням всіх особливостей, щоб 
адаптувати її саме під підприємство клієнта. Наша фірма, в особі професійних співробітників 
піклується про те, аби системи контролю доступу завжди виправдовували свою вартість.

ІДЕНТИФІКАТОР КОРИСТУВАЧА. Це пропуск у вигляді карток, брелоків і т.п., що дає 
можливість пройти пункт контролю; 
ЗЧИТУВАЧ. Пристосування, що передає інформацію з ідентифікатора; 
КОНТРОЛЕР. Він може бути автономним чи мережевим. Аналізує отриманий код, після чого 
приймає рішення — дозволити пропуск або відмовити в ньому; 
ВИКОНАВЧИЙ ПРИСТРІЙ. Застосовується у вигляді електромеханічних і магнітних замків, 
турнікетів, шлагбаумів та іншого.

Контроль доступу проходить за наступним алгоритмом: співробітник підносить свій 
персональний ідентифікатор до поля дії зчитувача. Базуючись на отриманій інформації, 
контролер дозволяє вхід, або блокує його. У будь-якому випадку, дія запам'ятовується 
системою. При несанкціонованому проникненні прозвучить тривожний сигнал. 
Якщо ви бажаєте, щоб система контролю доступу була встановлена успішно в будь-якому 
регіоні країни,  скористайтеся послугами, які надає наша компанія. 

СКУД СКЛАДАЄТЬСЯ З ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ: 

Облік робочого часу працівників, що неодмінно підвищить трудову дисципліну на 
підприємстві 
Фіксація пересування автотранспорту (факт, час проїзду, тривалість стоянки) 
Удосконалення зовнішнього вигляду прохідної або іншого місця контролю 
Наявність сучасного турнікету підвищить Ваш рейтинг в очах клієнтів і партнерів, ніж 
вахтер на вході
Можливість централізовано керувати кількома процесами на об’єкті
Здатність до об'єднання з іншими системами безпеки (відеоспостереження, охоронної чи 
пожежної сигналізації)

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (СКУД) 

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ СКУД: 
можуть бути розміщені в офісах, в бізнес-центрах, на промислових підприємствах, в 
складських приміщеннях, в освітніх установах, на будь-яких режимних об'єктах, де 
передбачена охорона. 

Ми пропонуємо найширший вибір всіх елементів систем контролю та управління доступом. 
Конфігурація може бути підібрана в індивідуальному порядку. Сьогодні СКУД на 
підприємствах і в установах — необхідний захід безпеки, ціна якої порівняна з вигодами. 
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Магазини, офіси та підприємства з великою площею значно ускладнюють процес контролю 
щодо дотримання порядку. Сучасні системи відеоспостереження — незамінний помічник у 
боротьбі зі зловмисниками. У той час, як фізичне перебування співробітника охорони на 
об’єкті не може забезпечити суцільного нагляду, «невидиме око» камери швидко помітить 
порушника, а охоронці служби безпеки не дадуть йому непомітно покинути місце злочину. 
Відеокамери для відеоспостереження дають можливість оперативного реагування на 
протиправні дії, що сприяє запобіганню порушенням та розвитку проблемних ситуацій.  

Для того щоб встановлення системи відеонагляду приносило необхідні результати, важливо 
дотримуватися правил встановлення обладнання. Інженери нашої компанії є 
висококваліфікованими спеціалістами з багаторічним досвідом у галузі впровадження 
технічних систем безпеки.

Наша компанія пропонує послуги з проектування, монтажу і обслуговуванню систем 
цифрового і аналогового відеоспостереження. Ми зможемо інтегрувати ці системи у вже 
існуючу систему безпеки клієнта. “ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ” має всі необхідні  дозволи та ліцензії 
для проведення такого роду робіт. Ми встановлюємо тільки якісне, сертифіковане 
обладнання провідних вітчизняних і зарубіжних фірм-виробників. Наша компанія зможе 
запропонувати оптимальну систему, яка розроблена з урахуванням всіх особливостей саме 
вашого об'єкту. 

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО НАГЛЯДУ?

Технологічні та топографічні властивості об’єкту.
Якість денного та нічного освітлення.
Оптимальні технічні характеристики відеокамер та 
системи відеоспостереження взагалі.
Засіб збереження інформації, тип серверного 
обладнання та глибина архіву відеозапису.
Необхідність інтеграції з іншими комплексними 
системами технічної безпеки.

ЩО  ВРАХУВАТИ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ?

Вартість наших послуг цілком прийнятна, а якість робіт - бездоганна. 
“ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ” гарантує створення якісної системи відеоспостереження.

Встановлення камер відеоспостереження відбувається лише після ретельного вивчення 
об’єкта. Саме тоді співробітники запропонують конкретні пропозиції замовнику та 

укладуть договір про співпрацю.

СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
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З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТУ ?

На транспортний засіб встановлюють навігаційне обладнання, що за сигналами супутників 
систем GPS та “Глонасс” визначає місцезнаходження, швидкість та напрям руху. Додатково 
може встановлюватися обладнання для збору даних, а саме: ДРП – датчики рівня палива, 
витратоміри, паливні колонки, датчики температури, RFID/1-wire обладнання, електронні 
замки або, навіть, камери спостереження; також можливим є підключення до робочих 
органів транспортного засобу та бортового комп’ютеру авто (Can/Fms) з метою зчитування їх 
параметрів, або, навіть їх управління. Зібрані дані, за допомогою мережі GSM/GPRS, 
передаються до серверу, та на робоче місце оператора. Відображення цих даних ведеться в 
спеціальній програмі на карті, та за допомогою системи звітів, що також можуть бути 
адаптовані за вимогами користувача. За потреби, дані супутникового моніторингу можуть 
також бути використані в системі господарського та бухгалтерського обліку, які будуть 
оброблені та потраплятимуть на відповідні рахунки системи бухгалтерського обліку.

ПЛАНУВАННЯ МОНІТОРИНГКОНТРОЛЬ АНАЛІЗ ОБЛІКОПЕРАТИВНЕ 
УПРАВЛІННЯ

Бортове навігаційне обладнання - GPS - 
трекер 
Датчики рівня палива 
Датчики витрати палива – витратоміри
Вузли обліку палива - мобільні/стаціонарні 
паливні колонки
Засоби ідентифікації користувачів 
(RFID-картки, 1-WIRE ключі) 
Додаткові датчики ( температури, ваги, тощо) 
Дротові та бездротові тривожні кнопки 
Спеціалізоване програмне забезпечення функція блокування у разі викрадення 

збирання даних 
про переміщення 
і роботу датчиків

збирання даних 
про переміщення 
і роботу датчиків

збирання даних 
про переміщення 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
МОЖЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ:

ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ,
СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА НА 
АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ 
ТА ТЕПЛОВОЗАХ, СКОРОЧУЄТЬСЯ
БІЛЬШЕ, НІЖ НА 20%

20% МОЖЛИВІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ ІСНУЮЧОГО І НОВОГО GPS - 
ОБЛАДНАННЯ У РАМКАХ ОДНОГО АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО 
КОМПЛЕКСУ. ІНТЕГРАЦІЯ ВЕКТОРНИХ МАП КОМПАНІЇ ТА 
НАПОВНЕННЯ ЗВІТІВ ІНФОРМАЦІЄЮ З НИХ.

СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ
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Визначення місцезнаходження транспортних засобів на карті в режимі реального часу
Контроль фактичного пробігу окремих транспортних засобів
Визначення тривалості і місця  їх стоянок
Визначення норми витрат палива на кожній ділянці руху, контроль за заправками і виявлення 
несанкціонованого зливу палива
Визначення несанкціонованих заправок з паливної карти
Контроль реального пробігу
Ведення баз даних стосовно водіїв, транспортних засобів
Експорт звітів у формат Microsoft Excel
Карти Google, OSM,Visicom, Luxena, детальні векторні карти (ГІС)
Архівація та відновлення даних: база даних водіїв і транспортних засобів, поїздок, палива та інше
Можливість дистанційної зупинки двигуна за допомогою SМS
Наявність системи активних повідомлень та контроля параметрів, контроля користувачів
Автоматизація процесу моніторингу
Розробка ПЗ за вимогами користувача
Модульність системи дозволяє додавати або вилучати компоненти системи, з урахуванням 
індивідуальної потреби конкретного замовника, за рахунок чого ціна продукту є оптимальною
Можливість об’єднати ключові показники роботи транспорту в одному графіку для більш якісного 
аналізу
Контроль навантаження двигуна, та витрат палива двигуном
Додаткові алгоритми для оптимізації контролю рівня палива, без втрати якості даних, дозволяють 
знизити поріг злива палива, що автоматично виявляється системою
Застосування витратомірів, та можливість їх застосування для бухгалтерського обліку
Можливість об’єднання старого та нового обладнання в єдину систему
Висока швидкість створення звітів за великі відрізки часу
Консолідовані звіти по всьому автопарку дозволяють мінімізувати час аналізу даних по всьому 
автопарку
Практичний досвід розробки систем інтеграції бухгалтерського обліку підприємства та 
автоматизації обліку роботи транспорту (1С, САП, КИС, і т.і.)

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ
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КОНТРОЛЬ РОБОТИ 
ТРАНСПОРТУ ONLINE

КОНТРОЛЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
ТРАНСПОРТУ

КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ПАЛИВА

Контрольні сповіщення надходять у вигляді звукового та текстового повідомлення:
Спрацювання охоронної сигналізації 
транспортного засобу
Сигналізації від активації тривожної кнопки

Про несанкціонований злив палива
Про відкриття дверей, кришок, люків та інше
Про прибуття до пункту призначення

Диспетчер негайно передає наявними каналами зв'язку оперативну інформацію групам швидкого 
реагування (ГШР) і відповідальній особі від підприємства

ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ВІКНО ТРИВОЖНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 
У ПРОГРАМІ З ВІДМІТКОЮ НА МАПІ

РОБОТА ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ 
РОБОТИ
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Виявлення в приміщеннях і технічних засобах 
електронних пристроїв 
Знаходження прихованих камер і випромінювань 
від прихованих систем відеоспостереження 
Пошук прихованих пристроїв з передачею 
інформації в радіо - і оптичному діапазоні, 
інфрачервоному каналі
Сканування провідних ліній різного призначення: 
мережі електроживлення, телефонного зв'язку, 
пожежної та охоронної сигналізації з метою 
виявлення закладних пристроїв

Обстеження місця переговорів в організаціях для виявлення потенційних каналів витоку 
інформації; 
Сканування радіоефіру під час проведення переговорів для виявлення технічних засобів 
знімання даних. Детектор прослуховування застосовується з повним гарантуванням 
конфіденційності обговореної інформації.  

Інформаційна безпека є однією з головних умов нормальної роботи та розвитку системи 
будь-якого підприємства, а також може звести нанівець перспективу втрати даних. Тому 
кожен керівник розуміє, ступінь важливості збереження конфіденційних відомостей, 
незалежно від того, наскільки висока ціна послуги. Можливі ризики від «просочування» 
конфіденційних відомостей навіть складно спрогнозувати. 

Наша компанія охоплює весь спектр рішень і процедур з побудови ефективного контролю 
будь-яких загроз корпоративної інформаційної безпеки — з аудиту існуючих систем захисту і 
консалтингу з їх розвитку, до створення комплексних рішень для управління і забезпечення 
відповідності вимогам керівних органів. 

Жодна охоронна фірма не володіє таким великим штатом професійних співробітників з 
найсучаснішою сертифікованою технікою. Інформаційна безпека, послуги з надання якої 
ви можете замовити у нас — це гарантований успіх в плані конфіденційності за відповідну 
вартість.  

ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

НАШІ ПОСЛУГИ:

ПІДПРИЄМСТВО ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ НАДАЄ ПОСЛУГИ З ПІДГОТОВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО 
СУПРОВОДУ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ:



Сучасні будинки і офіси містять величезну кількість електроприладів та іншого інженерного 
обладнання. Всі вони - потенційно пожежонебезпечні. Забезпечення протипожежного 
захисту здійснюється ще на стадії проектування, що значно полегшує роботу фахівців та 
здешевлює вартість систем. Тому, оптимальним рішенням для вас, стане звернення до наших 
послуг вже на цьому етапі. У цьому випадку, фахівці нашої компанії врахують, під час 
проектування системи протипожежного захисту, всі архітектурні та технологічні особливості 
будівлі, що дозволить створити максимально безпечні умови на об'єкті.

0800-500-507

OHHOLDING.COM.UA

АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне 
обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, 
порошкових, аерозольних)
Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне 
обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про 
пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для 
передачі тривожних сповіщень
Спостерігання за системами протипожежного захисту
Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, 
вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, 
обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення)

До здійснення монтажу систем охоронної та пожежної сигналізації, наші фахівці виїжджають 
на об'єкт для визначення ступеня його пожежонебезпеки і уразливості для 
несанкціонованого проникнення. На основі зібраних даних складаються конкретні вимоги, 
яким повинні відповідати системи охоронної і пожежної сигналізації на даному об'єкті.

У тих ситуаціях, коли до нас звертаються клієнти, на чиїх об'єктах вже функціонують старі 
системи протипожежного захисту будівель, наші фахівці можуть провести ремонт, 
здійснити часткову або повну заміну такого обладнання. В різних випадках послуги 
“ОХОРОННОГО ХОЛДІНГУ” забезпечать максимально можливу безпеку об'єктів. 

НАШІ ПОСЛУГИ:
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ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА 
ПОЖЕЖНОЮ АВТОМАТИКОЮ 
ОБ’ЄКТІВ

СИСТЕМИ СПОВІЩЕННЯ ПРО 
ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ 
ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ

АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ 
ПОЖЕЖОГАСІННЯ

ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖ,
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 
ЗАХИСТУ

СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 
ЗАХИСТУ

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА 
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

СИСТЕМИ 
ВІДЕОНАГЛЯДУ

ІНТЕГРОВАНІ
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

СУПУТНИКОВИЙ 
МОНІТОРИНГ
РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ

ПРОЕКТУВАННЯ, 
МОНТАЖ,
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГРУПИ ШВИДКОГО
РЕАГУВАННЯ

ОХОРОННА 
СИГНАЛІЗАЦІЯ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ПЕРИМЕТРАЛЬНА 
СИГНАЛІЗАЦІЯ

ТРИВОЖНА 
СИГНАЛІЗАЦІЯ

ПРОЕКТУВАННЯ, 
МОНТАЖ,
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ФІЗИЧНА 
ОХОРОНА

КІНОЛОГІЧНИЙ 
ЦЕНТР

Всі дзвінки зі стаціонарних та 
мобільних телефонів безкоштовні
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ПІД НАШИМ ЗАХИСТОМ ПОНАД 30,3 ТИС. ОБ’ ЄКТІВ 

Згідно з підсумками Національного бізнес-рейтингу за 2015 та 2016 рік компанія «ОХОРОННИЙ 
ХОЛДІНГ» зайняла 1 місце із отриманням звання “ЛІДЕР ГАЛУЗІ” 2016 та 2017 років серед приватних 
охоронних служб.
На підставі офіційних даних статистики та об'єктивного  зваженого ранжування,  «ОХОРОННИЙ 
ХОЛДІНГ» із значним відривом випередив усіх своїх конкурентів –  найбільші охоронні компанії 
України.
«ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» створено  у 2012 році. Проте, за цей стислий термін, розвинуто  послуги 
фізичної та технічної охорони, відеоспостереження, GPS-моніторингу в низці найбільших 
підприємств країни. Зокрема, 6 металургійних заводів, 11 ТЕС та ТЕЦ, декілька десятків інших  гігантів 
промисловості.

ЛІЦЕНЗІЯ
серія: АЕ №525778

ЛІЦЕНЗІЯ
серія: АЕ №271462

ЛІЦЕНЗІЯ
серія: АЕ №525536

ЛІЦЕНЗІЯ
серія АЕ №522836

ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ – ПЕРШИЙ СЕРЕД ЛІДЕРІВ ГАЛУЗІ 
ПРИВАТНОЇ ОХОРОНИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БІЗНЕС-РЕЙТИНГУ

НАШІ ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ:

10

693

21

16

31

9

37

41

25

14

8687

13

29

858

7

43 45

12452

6486

1639

35

17

2

СЕРТИФІКАТ
№ UA 2.038.08895-15



0800-500-507

OHHOLDING.COM.UA

НАМ ДОВІРЯЮТЬ СВОЮ БЕЗПЕКУ:

ЄДИНИЙ CALL-CENTER: 0800-500-507

НАШІ ПАРТНЕРИ З БЕЗПЕКИ:

АНАЛІЗ ОБЛІК
ОБЛІКАНАЛІЗ

СКМ МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ ПУМБ ДТЕК

УКРТЕЛЕКОМ United Minerals Group ПОРТІНВЕСТ ЕСТА Холдинг

ММК ім. ІллічаАКХЗ

Запоріжсталь Запоріжкокс

   Дружківське 
рудоуправління

Азовсталь Запоріжвогнетрив

Південний ГЗК

Центральний ГЗК

Медіа Група Україна CORUM GROUP

Укрпошта

Маріупольський морський 
торгівельний порт

 Західенерго
Дніпроенерго

Дніпрообленерго

Інгулецький ГЗК

Київенерго

Метінвест - КРМЗ

Північний ГЗК

Дніпродзержинський
коксохімічний завод

ДТЕК Павлоградвугілля ДТЕК Добропіллявугілля

Східенерго

ДП обслуговування 
повітряного руху України

ФК  ”Шахтар”

Столичний ЦУМ

НафтогазвидобуванняВІНД ПАУЕР

ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА

ТМ “Брусничка”ТМ “ Паралель”

WOG

ТВ- 5, Запоріжжя ХК “Київміськбуд” ТК “Економ Плюс”

Укрдомнаремонт

Дніпровський 
мет. комбінат

Трифановка Енержі

Арбер

СУШИЯ

«ТД«Міст Експрес»

Укрзолото

Телевізійна служба 
ДніпропетровськаДонбаснафтопродукт

СК “Дім Страхування”

Національна 
бібліотека України 

ім. Ярослава Мудрого

Запорізька 
міська рада

ЕVА

Бердянський морський 
торгівельний порт

ОХОРОНА-ХОЛДІНГ
м. Запоріжжя,
вул. Південне шосе, б. 74, 69008
o-h.com.ua

ЗАХІД-ХОЛДІНГ
м. Львів ,  
вул. Доробок, б. 36а, 79052
z-h.com.ua

АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ
м. Маріуполь, 
пр-т Нікопольський, б. 63, 87504
a-bezpeka.com.ua

ОА “БАРС”
м. Кривий Ріг, 
вул. Галенка, б. 9, к. 24, 50086
oa-bars.com.ua

ПЗУ Україна

Запорізький 
завод феросплавів

Київстар



НАША АДРЕСА:
02160, м. Київ, 
проспект Соборності, б. 15, офіс №202
email: o�ce@ohholding.com.ua
сайт:   ohholding.com.ua

CALL-CENTER:

Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів безкоштовні

0800-500-507

ПАРТНЕРИ:

АГЕНЦІЯ БЕ ЗПЕКИ

ОХОРОНА-ХОЛДІНГ

ЗАХІД-ХОЛДІНГ

ОА “БАРС”


